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Beschrijving

Argumentatie
Als bijlage het ontwerp subsidiereglement voor onderhoud van klein historisch niet beschermd 
erfgoed.
Het lokaal bestuur Borgloon hecht veel belang aan het klein historisch niet beschermd erfgoed op zijn 
grondgebied, meer bepaald kruisen, kapellen en gedenktekens. Deze dragen bij aan de authenticiteit 
van onze gemeente en daarom willen we het onderhoud van dit erfgoed optimaliseren.
Ten eerste kan er hierbij (voor grote restauraties) beroep gedaan worden op het provinciaal 
subsidiereglement ‘projecten klein historisch erfgoed’ (niet beschermd), waarbij er door het college 
van burgemeester en schepenen een prioriteitenlijst dient opgemaakt te worden in functie van 
mogelijke aanvragen tot restauratie. 
Ten tweede kan er voor roerende erfgoedobjecten (beelden) beroep gedaan worden op het 
subsidiereglement voor erfgoedprojecten van de projectvereniging Erfgoed Haspengouw.
Ten derde kan het lokaal bestuur via een reglement steun voorzien bij het onderhoud door vrijwilligers 
aan klein religieus erfgoed (vergoeding gemaakte kosten). De subsidies worden toegekend ten belope 
van het budget voorzien in het meerjarenplan. 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie
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Financiële informatie
2022/OMGANDERE/0790-00/64910100/STAD/CBS/IP-GEEN

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het bijgevoegde subsidiereglement voor onderhoud van klein historisch niet 
beschermd erfgoed goed.
Artikel 2
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 mei 2022. 
Artikel 3
Dit besluit zal overeenkomstig artikel 285 §1, 1°, van het decreet over lokaal bestuur bekend gemaakt 
worden via de webtoepassing van de gemeente.
Volgens artikel 330 van het decreet lokaal bestuur brengt de stad Borgloon de toezichthoudende 
overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit besluit. 
Namens De Gemeenteraad

Algemeen directeur
[SIG01_065_040]

Vera Leemans

Voorzitter
[SIG02_065_040]

Danny Deneuker

Bijlagen
1. Aanvraagformulier Klein Erfgoed.pdf
2. reglement subsidie voor het onderhoud van klein historisch niet beschermd erfgoed.pdf
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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONDERHOUD 

VAN KLEIN HISTORISCH NIET BESCHERMD ERFGOED 

 

OVERWEGEND GEDEELTE 

Het lokaal bestuur Borgloon hecht veel belang aan het klein historisch niet beschermd erfgoed op 

haar grondgebied, meer bepaald kruisen, kapellen en gedenktekens. Deze dragen bij aan de 

authenticiteit van onze gemeente en daarom willen we het onderhoud van dit erfgoed optimaliseren. 

Ten eerste kan er hierbij (voor grote restauraties) beroep gedaan worden op het provinciaal 

subsidiereglement ‘projecten klein historisch erfgoed’ (niet beschermd), waarbij er door het college 

van burgemeester en schepenen een prioriteitenlijst dient opgemaakt te worden in functie van 

mogelijke aanvragen tot restauratie.  

Ten tweede kan er voor roerende erfgoedobjecten (beelden) beroep gedaan worden op het 

subsidiereglement voor erfgoedprojecten van de projectvereniging Erfgoed Haspengouw. 

Ten derde kan het lokaal bestuur via een reglement steun voorzien bij onderhoud door vrijwilligers 

aan klein religieus erfgoed (vergoeding gemaakte kosten). De subsidies worden toegekend ten belope 

van het budget voorzien in het meerjarenplan.  

 

BESCHIKKEND GEDEELTE 

Artikel 1 - Doelstelling 

Kleine elementen zoals kruisen, kapellen en gedenktekens, zijn stille getuigen van volksdevotie, 

gewoonten en tradities uit het verleden. Ze stellen de huidige generatie in staat zich een beeld te 

vormen van hoe de mensen vroeger met volksgeloof omgingen. Ze zijn van groot belang voor de 

identiteit van een samenleving en versterken het cultureel en historisch bewustzijn. Er is een sterk 

groeiende belangstelling voor klein historisch erfgoed.  

Met dit subsidiereglement wil de gemeente de inzet van vrijwilligers voor de instandhouding en het 

onderhoud van het klein historisch erfgoed ondersteunen. De subsidie dient als aanmoediging en 

waardering voor de actieve onbetaalde Loonse inzet op dit terrein. De gemeente wil alzo een goede 

instandhouding van kruisen, kapellen en beelden bevorderen. Naast het voorkomen van verval en 

verdwijnen van deze verborgen schatten en monumenten, willen we het klein historisch erfgoed 

(her)kenbaar maken en ontsluiten voor het publiek. 

 

Artikel 2 – Definities en voorwaarden voor subsidiëring 

2.1 De aanvrager 

De subsidie kan aangevraagd worden door inwoners van de gemeente Borgloon, die zich vrijwillig 

inzetten voor het onderhoud van het klein religieus erfgoed dat zich op het grondgebied bevindt. 

De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitwerking, organisatie, het effectieve plaatsvinden en de 

financiële afhandeling van de werken.  

De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten die ondernomen worden in het 

kader van dit subsidiereglement.  

2.2 Het klein historisch erfgoed 

Stad Borgloon - Gemeenteraad van 26 april 2022 - 2022_GR_00039 : Goedkeuring subsidiereglement voor onderhoud van klein 
historisch niet beschermd erfgoed

3/6



Subsidiereglement voor onderhoud van klein historisch erfgoed  

 
Pagina 2 van 3 

 
Stad Borgloon | Speelhof 10 | 3840 Borgloon | 012 673 673 | www.borgloon.be 

 

Onder klein historisch erfgoed verstaan we voor dit reglement: kapellen, kruisen, beelden en 

gedenktekens. 

De subsidie heeft betrekking op kleine historische landschapselementen, die zich bevinden op het 

grondgebied van de gemeente Borgloon en vrij te bezichtigen of te bezoeken zijn vanaf het openbaar 

domein. Zichtbaar en bereikbaar vanaf het openbaar domein zijn basisvoorwaarden.  

2.3 – Onderhoud en werken 

Het doel van de werken moet zijn de kleine religieuze landschapselementen te behoeden voor verval 

en het uitzicht ervan als landschapselement te bevorderen.  

Volgende werken komen in aanmerking voor subsidiëring:  

- Inspanningen om de zichtbaarheid van het cultureel erfgoed te bevorderen (naambordjes, 

wegwijzers, informatiebordjes, …) 

- Inspanningen om de ontsluiting en toegankelijkheid van het cultureel erfgoed te bevorderen 

(zitbanken, toegangswegen, …) 

- Werken aan het religieuze landschapselement zelf: 

o Onderhoudswerken zoals schoonmaken en schilderen 

o Werken aan de ondergrond, fundering of bevestiging 

o Metselwerk, voegwerk, buitenpleisterwerk aan het landschapselement zelf 

o Werken aan het dak, de dakbedekking, de goten, afwatering en waterdicht afsluiten  

o Werken aan kozijn, deuren, vensters 

o Werken aan het interieur, het ijzer- of houtwerk 

o Werken aan het (heiligen)beeld 

Volgende werken komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

- Versieringswerken zoals bloemen, parkplanten, … 

Een basisvoorwaarde is dat de werken door of op initiatief van de vrijwilliger worden uitgevoerd, 

alsook dat de geplande werkzaamheden voorafgaandelijk steeds ter goedkeuring voorgelegd worden 

aan het college van burgemeester en schepenen, teneinde de erfgoedwaarden niet te schenden. 

 

Artikel 3 – Subsidiëring 

De subsidies worden toegekend ten belope van het budget voorzien in het meerjarenplan.  

De aanvrager dient voor hetzelfde dossier in eerste orde maximaal subsidies van een andere 

organisatie of overheid aan te vragen en aan te wenden. De aanvrager moet in het aanvraagformulier 

duidelijk aangeven bij welke organisatie(s) of overheden subsidies werden aangevraagd. De totale 

subsidie mag de totale kost van de werken niet overschrijden.  

 

Artikel 4 – Procedure 

Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, moet een aanvraag indienen via een 

standaardformulier. 

De aanvraag dient te gebeuren via de daarvoor voorziene aanvraagformulieren, die te bekomen zijn 

op de website van het Lokaal Bestuur Borgloon. 

Een aanvraag kan het hele jaar door ingediend worden.  

Subsidieaanvragen worden behandeld in functie van het beschikbare budget. Volgende aanvragen 

kunnen (indien mogelijk) het jaar nadien behandeld worden, al dan niet na een update van het 

aanvraagformulier. 
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Artikel 5 – Aanvraagdossier 

Het aanvraagdossier dient volgende elementen te bevatten, zoals vermeld in het aanvraagformulier: 

- De gegevens van de aanvrager 

- De goedkeuring van de eigenaar van het klein historisch erfgoed 

- Een duidelijke omschrijving van het klein historisch erfgoed en de vooropgestelde 

werkzaamheden: naam, locatie, aard werken, beoogde verandering en aangewende middelen 

zijn basisinformatie. Voor kosten die € 100,00 overstijgen wordt er een foto van de bestaande 

toestand toegevoegd aan het dossier. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

de kosten, de gevraagde subsidies en eventuele andere tussenkomsten en subsidies.  

 

Artikel 6 – Beslissing en uitbetaling 

De gemotiveerde beslissing tot het al dan niet subsidiëren van de aanvraag wordt schriftelijk aan de 

aanvrager meegedeeld.  

Voor subsidiebedragen tot en met € 100, wordt het toegekende subsidiebedrag volledig uitbetaald op 

het rekeningnummer dat in het aanvraagformulier werd opgegeven,  na goedkeuring van aangeleverde 

bewijsstukken (facturen en/of kassabonnetjes). 

Voor subsidiebedragen vanaf € 100 zal, na goedkeuring van de subsidie 80% van het toegekende 

subsidiebedrag uitbetaald worden op het rekeningnummer dat in het aanvraagformulier werd 

opgegeven.  

De aanvrager dient binnen de maand na de beëindiging van de werken een (beknopt) eindverslag, 

facturen en/of kassabonnetjes en foto’s van de uitgevoerde werken over te maken aan het lokaal 

bestuur. Het lokaal bestuur kan steeds bijkomende inlichtingen vragen en controle uitvoeren op de 

toegewezen subsidies.  

Na goedkeuring van het eindverslag en de aangeleverde bewijsstukken door de ambtelijke commissie, 

zal het resterende subsidiebedrag (20%) worden uitbetaald. 

Indien er met betrekking tot de gesubsidieerde projecten sprake is van drukwerk, promotiemateriaal, 

communicatie met derden en contacten met de pers, moet het Lokaal Bestuur Borgloon als partner 

en subsidiërende instantie met naam vermeld worden. Hiervoor moet de zin ‘Dit initiatief werd/wordt 

gerealiseerd met steun van het Lokaal Bestuur Borgloon’ gebruikt worden. Het logo van het lokaal 

bestuur wordt ook in alle communicatie opgenomen. Het logo kan op eenvoudig verzoek bekomen 

worden bij de communicatieambtenaar van het lokaal bestuur.  

 

Artikel 7 – Inwerkingtreding 

Het subsidiereglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en is onderhevig aan 

de voorwaarden van toezicht.  

Goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op 5 april 2022 en door de 

gemeenteraad op 26 april 2022.  

Dit subsidiereglement treedt in werking vanaf 1 mei 2022. 
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